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Besluit tot verder ondermandaat en verdere machtiging voor de inning van 

bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet en verdere machtiging tot 

beslissen op bezwaar en het voeren van gerechtelijke procedures in zaken 

betreffende inning van bestuurlijke boete en bestuursrechtelijke premie 

Zorgverzekeringswet CJIB 2016

De algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau,

Gelet op de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 9b, 9c en 18c tot en met 
18g van de Zorgverzekeringswet, de artikelen 6.5.1 en 6.5.3 van de Regeling Zorgverzekering, de 
Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2012, artikel 18 van het 
Mandaatbesluit Zorginstituut Nederland, het Besluit Zorginstituut Nederland verder ondermandaat en 
machtiging aan het CJIB voor de inning van bestuurlijke boetes en bestuursrechtelijke premie 
Zorgverzekeringswet,

heeft op 1 juni 2016 besloten:

Artikel 1 

1. Van het ingevolge artikel 3 van het Besluit Zorginstituut Nederland verder ondermandaat en 
machtiging aan het Centraal Justitieel Incassobureau voor de inning van bestuurlijke boetes en 
bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet aan hem verleende bevoegdheid tot onderman-
daat en verdere machtiging, verder ondermandaat en verdere machtiging te verlenen aan de 
onder hem ressorterende directeur Innen & Incasseren (I&I), het onder hem ressorterende hoofd 
Frontoffice I&I en hoofd Backoffice I&I en de juridisch adviseurs (medewerkers behandelen en 
ontwikkelen).

2. Het verder ondermandaat en verdere machtiging zien toe op het nemen, voorbereiden en 
uitvoeren van primaire besluiten op grond van de artikelen 9b, 9c en 18c tot en met 18g van de 
Zorgverzekeringswet en artikel 1 van de Beleidsregel betaling bestuurlijke boete onverzekerden en 
de daarmee samenhangende besluiten op grond van de artikelen 4:86, 4:93, 4:94 en afdeling 4.4.4 
van de Algemene wet bestuursrecht.

3. Het verder ondermandaat en verdere machtiging zien verder toe op het nemen, voorbereiden en 
uitvoeren van beslissingen op bezwaar ten aanzien van de besluiten genoemd in het eerste lid. De 
functionaris van het CJIB die betrokken is geweest bij het nemen van het primaire besluit wordt 
niet betrokken bij de beslissing op bezwaar.

Artikel 2 

1. Aan de directeur I&I, het hoofd Frontoffice I&I, het hoofd Backoffice I&I en de juridisch adviseurs 
(medewerkers behandelen en ontwikkelen) van het CJIB wordt verdere machtiging verleend voor 
het voeren van executiegeschillen in verband met de ten uitvoerlegging van dwangbevelen, 
bedoeld in artikel 18f, zevende lid, van de Zorgverzekeringswet.

2. Aan de directeur I&I, het hoofd Frontoffice I&I, het hoofd Backoffice I&I en de juridisch adviseurs 
(medewerkers behandelen en ontwikkelen) van het CJIB wordt verdere machtiging verleend voor 
het voeren van gerechtelijke procedures over de uitbetaling van zorgtoeslag aan het Zorginstituut 
Nederland, als bedoeld in artikel 18f, zesde lid, van de Zorgverzekeringswet.

3. Aan de directeur I&I, het hoofd Frontoffice I&I, het hoofd Backoffice I&I en de juridisch adviseurs 
(medewerkers behandelen en ontwikkelen) van het CJIB wordt verdere machtiging verleend voor 
het voeren van gerechtelijke procedures over de betalingsregeling bedoeld in artikel 1 van de 
Beleidsregel betaling bestuurlijke boete onverzekerden.

4. Aan de directeur I&I, het hoofd Frontoffice I&I, het hoofd Backoffice I&I en de juridisch adviseurs 
(medewerkers behandelen en ontwikkelen) van het CJIB wordt verdere machtiging verleend voor 
het voeren van gerechtelijke procedures over de wijze van inning van de restschuld, bedoeld in 
artikel 7 en 8 van de Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2012.
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Artikel 3 

Dit besluit vervangt het Besluit Verder ondermandaat en verdere machtiging voor de inning van 
bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet CJIB 2013 en het Besluit verder ondermandaat en 
verdere machtiging tot beslissen op bezwaar en het voeren van gerechtelijke procedures in zaken 
betreffende inning van bestuurlijke boete en bestuursrechtelijke premie zorgverzekeringswet van 
september 2013. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de 
Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4 

De wijze waarop ondertekend wordt, is:
Het Zorginstituut Nederland,
namens deze,
de directeur I&I van het Centraal Justitieel Incassobureau,
of
Het Zorginstituut Nederland,
namens deze,
hoofd Frontoffice I&I van het Centraal Justitieel Incassobureau,
of
Het Zorginstituut Nederland,
namens deze,
hoofd Backoffice I&I van het Centraal Justitieel Incassobureau,
of
Het Zorginstituut Nederland,
namens deze,
juridisch adviseur van het Centraal Justitieel Incassobureau,

Artikel 5 

Dit besluit kan worden aangehaald als het Besluit verder ondermandaat en verdere machtiging voor 
de inning van bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet en verdere machtiging tot beslissen op 
bezwaar en het voeren van gerechtelijke procedures in zaken betreffende inning van bestuurlijke boete 
en bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet CJIB 2016.

De algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau,
S.T. Sibma
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